امللف البحثي األول
اجلدل املفقود بني فكر النهضة والواقع

ما األسباب اليت حالت دون أتثري فكر النهضة يف الواقع العريب اإلسالمي؟
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اإلطار النظري:

ني للوعي العريب يف بداية ِصدامه السياسي والعسكري مع الغرب أن مثة مسافة أتخر حضاري كبري
تَبَ ن َ
بينه وبني أورواب؛ فأخذت كتاابته تتجه لتعليل هذا التأخر وتوصيف أسبابه ،وكيفيات عالجه ،لكن الفرضية اليت
يقدمها مركز هنوض للدراسات والنشر لكي ختتربها أحباث امللف البحثي األول-سواء لنفيها أو لتوكيدها-هي
تطور يف مستوى التنظري
أن تلك الكتاابت خضعت ملنطق خاص يف تطور األفكار ،يصح أن ننعته أبنه ُّ

متجادًل مع مستوى الواقع اجملتمعي اإلسالمي؛ حبيث مل ترق إىل مستوى
تطورا معرفيًّا
ً
والكلمات أكثر منه ً
النهضة مبفهومها الشامل ،لتشمل اجملتمع مبختلف جماًلته.
فكر النهضة العربية؛ إذ خالل القرن التاسع عشر
النظر يف املفاهيم اليت أتسس هبا وعليها ُ
ومما يعزز هذه الفرضية ُ
ظهرت اصطالحات اختزلت مطلب النهوض ،يف جمموعة من احلدود الدالة مثل :الرتقي ،والتمدن ،واجملد ،واملنَ َعة...
مطروحا بصيغة تعبريية مغايرة؛ تتوسل لفظ "التأخر" للداللة على
مث صار السؤال النهضوي يف بداية القرن العشرين
ً
الوضعية اإلشكالية اليت يعيشها العامل العريب/اإلسالمي وقتئذ؛ ولفظ التقدم للداللة على املطلب.
قائال" :ملاذا أتخر املسلمون
اضحا يف أسئلة رواد النهضة األوائل ،مثل شكيب أرسالن الذي استفهم ً
وهذا ما يتجلى و ً
أتخر؟".
وتقدم غريهم؟"؛ وعبد هللا الندمي الذي طرح سؤال "ملاذا يتقدمون وحنن على ُّ
مستعمال ،بل متن التعبري بلفظ "التقدم" ،لكن سرعان ما ظهر
ومن املالحظ يف تلك الفرتة أن لفظ النهضة مل يكن
ً
ذلك اللفظ ،ليأخذ يف التداول والشيوع يف بداية القرن العشرين؛ للداللة على جدلية ال ُممكن والكائنُ ،م مكن
النهوض والواقع الكائن الذي جيسد التأخر ،ذلك التأخر الذي صار يُدل عليه بلفظ آخر أكثر قوة يف جرسه؛ هو
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"االحنطاط" ،الذي استعمل لوسم اللحظة التارخيية السابقة ،فصار العقل العريب يتكلم عن "عصر االحنطاط" لنعت
املرحلة اليت سبقت الصدام مع أوراب.
وقد ساعد على شيوع هذا الوسم والوصف بروز بداايت احلركة القومية العربية؛ كدع ٍ
لتحرر من احلكم العثماين،
وة ل ُّ
ُ
استهجاًن بذلك الوسم والوصف.
الذي ساد تلك الفرتة الزمنية ،اليت ستُ ْن َعت
ً
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اإلشكالية العامة:

ازدوج فيها :النظر ابلعمل والفكر ابلواقع؛ فكانت حركة
إن صريورَة املشروع النهضوي األوريب
ٌ
اتريخ اًلجتماع األوريب مساوقة ومتناغمة مع حركة الفكر ،بينما يعرب اتريخ املشروع النهضوي
ٍ
فاصل عميق بني حركيت الفكر والواقع ،بل حالة فصام تفقده خمتربه الفعلي .وهكذا ًلحظنا
العريب عن وجود
تغيريات يف الفكر واملصطلحات واملفاهيم ،دومنا تغيري وأتثري فعلي يف بنية اًلجتماع.
جدل الفكر ابلواقع يف االجتماع العريب اإلسالمي يف مرحلته احلديثة هذه ،ال ن
أدل عليه من
وهذا الضعف الذي يعانيه ُ
استمرار ذات األسئلة الكربى اليت هجست يف العقل النهضوي األول.

واألمر امللفت لالنتباه هو استمرار ذات املشكالت اليت واجهها العقل العريب املسلم يف بداية تفكريه يف مسألة
النهوض ،مثل إشكالية االستبداد (الكواكيب واألفغاين) ،وإشكالية املرأة (قاسم أمني وحممد عبده ،)...وعالقة الدين
ابلدولة (مصطفى عبد ا لرازق) ،والعدالة االجتماعية ،واهليمنة األجنبية املستقرة على القابلية للخضوع هلا (مالك بن
نيب) ،وإشكالية التأخر التقين (الطهطاوي ،وخري الدين التونسي) ،وإشكالية التجزئة السياسية ،فكرة اجلامعة
اإلسالمية (األفغاين) والوحدة العربية (فكر القومية)...
ي
كل تلك املشكالت ال تزال عالقةً ،وكأن قرنني من الرصيد الفكري والتنظري املعريف مل يؤثَِرا يف الواقع ومل حيسما أ ن
إشكال من تلك اإلشكاالت اجملتمعية ،بل حىت حديثنا اليوم عن النهضة يعين أن سؤال النهوض ال يزال عال ًقا ،مع
أن العقل العريب املسلم بدأ يف ِ
طرحه والتفك ِري فيه منذ بداية القرن التاسع عشر.
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وهذا يدل على أن الوضع العريب ال زال إىل اليوم -سواء من الناحية الثقافية ،أو من الناحية اجملتمعية -ا
مأزوما.
خمتال ً
ومن مثَّة ًل زال سؤال النهوض يعرب عن مطلب ًل عن واقع منظور.فما السبب؟وملاذا عجزت القيادة الفكرية عن
التأثري يف واقعها وحتريكه ومعاجلة أدوائه؟
وهل يرجع هذا الفاصل بني الفكر والواقع الذي ِ
يفص ُم بِْن يَةَ االجتماع العريب إىل خلل يف ذلك الفكر؛ حيث مل تكن
فيه القابلية ألَ ْن يَْن َف َذ إىل صميم الواقع؟
أال ينبغي أن نتناول ذلك الرتاكم النظري الذي أنتجه التفكريُ النهضوي ،ابلتحليل النقدي ملساءلة أسباب بقائه يف
مستوى الكلمات وعدم نزوله إىل مستوى الواقع؟
مث إن األمر األكثر مدعاة للتأمل والتفكري هو أنه حىت إذا بقينا عند مستوى التنظري ،فإنه مبقياس املقارنة يبدو
تقدما من آراء فكران اإلسالمي اليوم؛ أي إن
أكثر ً
فكر النهضة يف حلظة بدايته (مع األفغاين وعبده وإقبالَ .)...
ُ

املفارقة الكربى هي أن مشاريع التجديد و"فلسفات" النهوض اليت ظهرت يف بداية العصر احلديث يف عاملنا

وتقدما من طروحات فكران الراهن.
أكثر جرأة
ً
العريب/اإلسالمي ،كانت َ
أمام ظاهرتني:
ومن مث فنحن َ
 ظاهرة عجز الفكر عن التأثري يف البنية الواقعية وإحداث صريورة اترخيية مستجيبة ملنطق فكر النهضة. وظاهرة عجز الفكر النهضوي األول عن التأثري يف البنية املعرفية ،وإطالق صريورة اجتهادية تزيد يفتطويره.
فكر النهضة ومل يستمنر يف التقدم؟
 فلماذا تر َ
اج َع ُ
ِ
وطالقة التفكري اليت
روح التجديد،
 ما هي الشروط الثقافية واجملتمعية اليت استجدت فحققت هذه الردة عن ِ
العقل املسلم زمنَه احلديث؟
كان قد بدأ هبا ُ
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وجتديدا ،فإن السؤال الذي يطرح
مث إذا ص نح ُ
القول أبن حالة الفكر العريب يف بداية زمنه احلديث كانت أكثر إبداعيةً
ً
هو:
ملاذا مل تنجح تلك املشاريع الفكرية يف أ ْن تتحول من معرفة إىل ثقافة ،أي تنتقل من مستوى التداول بني النخبة إىل
مستوى التداول بني عموم الناس؟
مث إذا افرتضنا أن اخللل مل يكن يف األفكار النهضوية ِّ
حبد ذاهتا ،بل يف بنية الواقع السياسي واًلجتماعي املثقل
مبوانع التجديد وسلطة التقليد ،وقوة اًلستبداد اليت متنع تقبُّ َل الفكر التجديدي النهضوي ،فإن هذا ال يعفي
الفكر النهضوي من مسؤوليته يف عدم التفكري يف صياغة آليات تنزيل األفكار؛ حيث إن أي مشروع نظري يبتغي
َ
أيضا يف كيفية تنزيلها ،وحتويلها من
النهوض بواقعه جيب أن ال حيصر نظره يف إنتاج الفكرة ،بل جيب أن يفكر ً
مستوى املعرفة إىل مستوى الثقافة مبا هي معرفة متداولة.
العقل النهضوي أدوات التأثري يف بنية اًلجتماع العريب اإلسالمي املعاصر؟ أم أنه بقي يف حدود
فهل درس
ُ
التنظري للفكرة ،ومل يفكر يف كيفية تنزيلها إىل بنية املعاش الواقعي؟ مث ما مقدار أتثري العامل السياسي يف حتقيق
تفكريان يف مسألة الدولة وعالقتها إبشكالية النهضة؟
النهوض؟ كيف ميكن أن جندد
َ
بعض الفاعلني العاملني يف مشروع النهوض ،هو أهنم اختزلوا املقص َد يف
لعل من بني األخطاء اليت سقط فيها ُ
العامل السياسي ،بينما النهضة هي أكرب من التصارع على كرسي السلطة.
الكرسي وال حيقق من مبادئه وشعاراته النهضوية شيئًا؛ ألن بنية اجملتمع ال
بل ميكن حلامل فكر النهضة أن يتسلنم
ن
دور
يتحكم فيها القرار السياسي وحده ،ومل تعد اليوم املؤسسات الرمسية وحدها اليت هلا النفوذ والتأثري ،بل َ
تصاع َد ُ
حضورها.
املؤسسات غري الرمسية وتُ ُق ِوي
ُ
أمام جتديد الفكر،
مفتوح على احتماالت عديدة؛ إذ ميكن أن يصري
إن االنشغال ابلشأن السياسي
ً
أحياًن عائ ًقا َ
ٌ
أيضا.
حافزا إىل جتديده ً
مثلما ُميكن أن يكون ً
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ِ
سبب "فشله" هو انشغالُه ابملسألة السياسية ،وأن
وقد نبه اإلمام حممد عبده يف تقوميه ملشروع أستاذه األفغاين ،إىل أن َ
تصحيح منطلق فكر النهضة هو جعل املسألة التعليمية والرتبوية مبتدأ العمل.
يف مقابل ذلك ينظر عدي ٌد من دارسي فكر النهضة إىل مشروع عبد الرمحن الكواكيب؛ بكونه َج ْع َل املسألة السياسية
ون ْف َي االستبداد منطل ًقا حلل إشكالية التأخر ،وهذا التباين يف تقومي دور املسألة السياسية يف النهوض من حيث مدى
موضوعا يستحق الكثري من التفكري والبحث.
أولويتها -ال يزال
ً
موقع مركز هنوض للدراسات والنشر ،على
وهبذا اهلاجس املشغول بعالقة فكر النهضة ببنية احلياة اجملتمعية ،حرص ُ

إطالق االستكتاب يف املشروع البحثي األول لتدارس إشكالية عالقة الفكر النهضوي ابلواقع.
ِ
تعبريا عن "جدل مفقود".
وقد حرص املر ُ
كز على وسم هذه اإلشكالية بكوهنا ً

واملقصود بذلك اجلدل أن أهم مطلب يف أي فكر هنضوي هو حتريك الواقع ،واستنزال النظرية إىل التطبيق.
وال ميكن أن يتحقق هذا إال ٍ
ببناء جديد لفكر النهضة ،يُراعي طبيعة الواقع الذي يُريد تغيريه وإهناضه ،وما دام هذا مل
صل فإن فكر النهضة العربية يعوزه هذا اجلدل؛ ومن مثن فالبد من إخضاع هذه احلالة إىل الدرس املتمعن.
يتح ن
ويف هذا السياق ندعو السادة األساتذة والباحثني واألكادمييني إىل الكتابة يف أحد احملاور املقرتحة أسفله:
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حماور املشروع البحثي.
احملور األول :التطور التارخيي واًلنتشار اجلغرايف لفكر النهضة:

مبس ٍح وصفي لدرجة انتشار الفكر النهضوي يف مصر والشام واخلليج واملغرب العريب ،وإيضاح
وفيه نقرتح َ
القيام ْ
خصوصية تلك املناطق يف بنائها لذلك النمط من الفكر ،وما هي املدارس اليت هيمنت؟ وملاذا؟ وما هي أبرز أعالم
فكر النهضة يف تلك املواقع اجلغرافية؟ وما هي أهم أُطروحاهتم؟ وما مدى التأثري الذي مارسوه على واقعهم؟ وإن كان
ضامرا ،فما سبب ذلك؟
أتثريُهم ضعي ًفا ً
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اجع فكر النهضة يف اجملاًلاتلشرعية-اًلجتماعية-السياسية:
احملور الثاين :األسباب املوضوعية لرت ُ
تقدما من مراحله
أكثر ً
ونقصد هبذا احملور تناول تلك الظاهرة ال ُملفتة للنظر ،وهي أن بداايت الفكر النهضوي تبدو َ
الالحقة؛ األمر الذي يسوغ توصيف احلالة ابلرتاجع ،ومن مثن حنتاج إىل املقارنة بني حلظة البداية تلك وما تالها من
مراحل يف جماالت معرفية متنوعة :شرعية واجتماعية وسياسية.

اختبارها إبظهار التقدُّم يف
نتمَّن
لكننا ال نعين هبذا أننا نُصادر على تلك الفرضية بتحويلها إىل نتيجة مقررة ،بل ن
َ
موجودا.
صريورة تطور ذلك الفكر ،إن كان ذلك التقدم
ً
وسؤاالت البحث يف هذا احملور متالقيةٌ رغم كوهنا موزعةً على جماالت معرفية خمتلفة :وهكذا نتساءل يف اجملال
الشرعي ،عن حاصل التجديد النهضوي يف العلوم الشرعية الدينية ،وما هي العالمات الدالة عليه؟ وماهي حمدودية
ِ
ص ٍل بني العلوم الشرعية املوروثة وبني بنية
الفكر
ُّ
اإلسالمي املعاصر صياغةَ عالقة َو ْ
ذلك التجديد؟ وملاذا مل يستطع ُ
االجتماع الراهن؟ وما هي البدائل املمكنة لبناء علوم شرعية موصولة ابلواقع املعاصر وقادرة على فهمه وتوجيهه
والتفاعل معه؟

كما نتمَّن يف مقاربة اجملال االجتماعي وصلَه ابجملال السياسي؛ وذلك ابلرتكيز على التوازن املفقود بني قوة الدولة وقوة
اجملتمع ،مع حبث الوضعية التارخيية لعالقة الدولة ابجملتمع يف اجملال اإلسالمي ،مقارنة بوضعيتها يف اجملال الغريب.

مدارا للبحث يف هذا احملور هي:
واألسئلة اليت نقرتحها ً
فكر النهضة على فهم الواقع اجملتمعي وحتويله بربامج عملية؟
 هل أتسس ُ
فكر النهضة درايةً علمية ابلواقع اجملتمعي الذي يقصد إىل تغيريه وإهناضه؟
 هل ميتلك ُ
التقاليد والعوائد االجتماعية القائمة على إعاقة النهوض؟
 هل سامهت
ُ
 وما هي العوامل اجملتمعية اليت أعاقت انتشار فكر النهضة ونفاذه إىل الواقع؟
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 وكيف ميكن جماوزة تلك العوائق؟
جتديد فكر النهضة من خالل وصله ابلشروط اجملتمعية؟
 كيف ينبغي ُ
خاضعا ملقتضيات الصراع
ويف اجملال السياسي :نالحظ يف حالة الفكر اإلسالمي املعاصر ،أن قِ ْس ًما من إنتاجه كان
ً

السياسي ،مما أ نخره عن بلورة احللول واملعاجلات الفكرية؛ وذلك ألن العمل السياسي حيكمه منطق التدافع واالنتصار
والكسب اآلين ،وهو منطق ال يسمح برتكيز التفكري على املشكالت اجملتمعية ومعاجلتها ،وعلى رأسها مشكلة
النهضة.
فهل يكون هذا هو السبب املركزي الذي أعاق الفكر اإلسالمي عن تطوير رؤيته السياسية؟
ومؤثرا يف حالة الفكر اإلسالمي وحده،
لكن األفق السياسي احملدود ابلكسب اآلين وابلصراع الظريف ،مل يكن ً
ماثال ً
أيضا يف التجربة القومية  -الناصرية ،البعثية (سوراي ،العراق) -اليت عملت على تقوية أجهزة الدولة على
بل نراه ً
حساب احلرايت العامة ،فآلت إىل مناذج سياسية مستبدة أفقرت شعوهبا من ِح ِ
س املبادرة والنهوض.
وعليه فإن معاجلة مسألة النهضة اليوم مدعوة إىل تعميق النظر يف دور العامل السياسي ،وهو العامل الذي نقرتح له
منوذجني للدراسة:
أوًل :منوذج التجربة القومية :واألسئلة الرئيسة اليت نقرتح حبثها هي:
ً
 ملاذا فشلت التجارب القومية يف إحداث النهوض؟
تضخم فكرة الدولة يف املشروع القومي الناصري والبعثي؟
 ما سبب ُّ
تضخم فكرة الدولة كجهاز متحكم ،هو العامل املؤثر يف سقوط التجربة النهضوية القومية؟ هل
 هل كان ُّ
أثرت فكرة تقوية بنية الدولة كجهاز مطلق اإلرادة يف تعطيل املؤسسات املدنية ،والتأثري سلبًا على قدرة
اجملتمع الذاتية على الفعل واملبادرة؟
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نقرتح التباحث يف أسئلة مرتبطة مبا سبق وهي:
وعلى مستوى النظرية السياسية ُ
أهم إسهامات النظرية النهضوية العربية يف اجملال السياسي؟
 ما هي ُّ
 كيف متن التفكري يف إشكالية االستبداد؟
االستبداد وحيلم ابحلرية ،فظل ذلك التفكريُ جمنرد
تفكريا قانونياا وعلمياا أم جمرد خطاب أديب يذم
 هل كان
َ
ً
حلم مفصول عن الواقع؟
الفكر النهضوي عن صياغة نظرية سياسية قابلة للنفاذ يف بنية االجتماع السياسي ومؤسساته
 ملاذا عجز ُ
املستجدة؟
 هل ميكن "للمؤسسات" التقليدية للفكر السياسي اإلسالمي (مثل :احلل والعقد ،والشورى ،واخلالفة )...أن
تكون قادرًة على التنزيل يف بنية االجتماع املعاصر؟
اجتهاد بشري اترخيي؟
مقرر أم
ٌ
شرعٌ ٌ
 مث :هل تلك املؤسسات ْ
اثنيًا :منوذج التجربة األوربية؛ فكر النهضة والواقع يف اجملال األوريب:
 ما هي خصوصيات جتربة النهضة األوروبية؟ ما العوامل اليت سامهت يف إجناحها؟
العقل النهضوي األوريب يف تنزيل أفكا ِره يف واقع اجملتمع وإحداث تفاعالت حقيقية يف جمراه
 كيف جنح ُ
التارخيي؟
مالحظة :ميكن اختيار جتارب أوروبية حمددة لوضعها موضع التحليل والدراسة.
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تواريخ مهمة:
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 استقبال امللخصات واستمارة املشاركة إىل غاية  30يوليوز 2018م.
 إعالن امللخصات املقبولة والتواصل مع أصحاهبا  10غشت 2018م.
 التوصل ابلبحوث كاملة  30أكتوبر 2018م.
 ترسل البحوث إىل الربيد اإللكرتوين:
Info@nohoudh-center.com
lhassanhamma@nohoudh.org
أشكال املشاركة:
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 البحوث والدراسات من حوايل  4000كلمة إىل حوايل  10000كلمة.

 املقاالت من حوايل  1500كلمة إىل حوايل  3000كلمة .
 تقدمي قراءة يف كتاب (وفق دليل القراءة الذي يعتمده املركز) ،يتناول اإلشكاالت املؤطرة لألرضية أو إحدى
حماورها.
مالحظة :يشرتط يف مجيع األعمال املقدمة للمشاركة يف امللف البحثي ،أن تلتزم ابلضوابط العلمية واألكادميية
املتعارف عليها.
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